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Olio extravergine di oliva Taggiasca Liguria Italia

Olijfolie gemaakt met liefde van onze eigen olijfboomgaard in 
Italië!
!

Deze brochure bevat informatie omtrent:!
locatie, oogsten, frantoio, soorten olijven, bewaren, prijzen en 

contactinfo.!
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Ligurië !!is een Italiaanse regio aan de Middellandse Zee. Het grenst in het noorden aan 
Piemonte, in het oosten aan Emilia-Romagna en Toscane en in het westen aan Frankrijk. 
Ook wel de Bloemenrivièra genoemd.!!!
De olie komt van een honderdtal oude bomen bij ons 
Italiaanse dorpje Apricale. !
De boomgaard ligt op zo’n 420 meter boven de zeespiegel.!
De olie wordt niet gemengd, gefilterd of geraffineerd.         
Zo blijft de smaak uniek.!
Het is steeds olijfolie van de laatste oogst.!!
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Locatie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toscane
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piemonte
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Toscane
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk


!
!
In de weken tussen begin november en midden december 
wordt geoogst.  !

!
Belangrijk is de trappa of il bastone , een houten stok.!

De boeren kiezen  een lange tak uit een kastanjeboom 
of hazelnotenboom. Die gebogen wordt door hem 
boven een open vuur te houden en hem een jaar te 
laten rusten ergens in een schuurtje. De zelfgemaakte 
bastone is geboren.!

Met de bastone slaat men tegen de takken zodat de 
olijven vallen. Dit is een vrij langzame, zware en 
kostbare methode maar heeft het voordeel dat de olijven hun organoleptische 
eigenschappen behouden.  !

Oogsten
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!
Opgevangen in netten worden ze zo snel mogelijk in kratten en jute zakken naar de 
olieperserij (frantoio) gebracht om daar koud te worden geperst. De lekkerste olie komt 
van olijven die binnen twee dagen worden geperst. Eerst worden de olijven 
schoongemaakt. Kort gezegd is het proces als volgt: !

!
Met de chitarra worden de 
bladeren en stukjes schors en 
steentjes verwijderd.!

!
!
!
!
!
Vervolgens worden de olijven gewassen in 
koud water, waarna ze tot pulp worden geperst 
tussen grote ronddraaiende granieten 
molenstenen zonder gebruik te maken van 
chemische producten of verhitting. Door 
middel van een mechanische centrifuge worden 
olie en water gescheiden van elkaar.!

!
!
Olie op traditionele wijze geperst, is niet 
gefilterd. Daardoor zal er zich dan ook in de fles 
depot vormen en  is de olie iets  minder helder, maar behoudt het de maximale         
geur en smaakeigenschappen. !

Chitarra   © Ann Verhelst
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De milde, lichte kwaliteitsolijfolie uit Ligurië is gemaakt van taggiasca olijven.               
Ook de lavagnina olijfsoort komt in deze regio voor.!

De fruitige en ietwat grasachtige olie uit Toscane en Umbrië is 
afkomstig van frantoio, moraiolo, leccino en pendolino olijven. !

De robuuste, goed doorsmakende olijfolie uit Puglia is 
afkomstig van de coratina, leccino, ogliarola, en peranzana 
olijven.!

De groene, intens kruidige olie uit Sicilië wordt gemaakt van 
biancolilla, cerasuola en nocellara del bellice olijven. !

De lichtjes bittere, maar zachte en volle olijfolie uit Sardinië is het product van de 
tonda olijf.!

Liguria

Cinque Terre
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Soorten Olijven
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!
In tegenstelling tot goede wijn, moet u een goede olijfolie zo snel mogelijk consumeren. 
Op die manier komt het verse, fruitige aroma optimaal tot 
zijn recht. Olijfolie behoudt gedurende ongeveer twee jaar 
dezelfde kwaliteit. Nadien treedt een verlies van kwaliteit op 
tot de olie uiteindelijk niet meer eetbaar is. Gelukkig is er elk 
jaar een nieuwe oogst en is er geen reden om de olie 
jarenlang te bewaren.!

Wanneer olijfolie aan licht wordt blootgesteld, treedt het 
degraderingsproces sneller in werking. Daarom wordt er 
aangeraden om de olijfolie te bewaren in donkere flessen of 
in blik. Wij verkiezen een doorschijnende glazen fles om de 
gele of de groene kleur van de olijfolie te kunnen zien, maar 
denk er dan aan om deze flessen op een donkere plaats te 
bewaren. Bij mij thuis staat er altijd 1 op het keukenaanrecht, en de andere flessen in de 
kast.

Bewaren
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De zuiverheid van de olijfolie wordt gemeten door de bepaling van het vrije zuur.   !!
 Als de olie niet meer dan 2% vrij zuur bevat, mag de olie "vergine" olijfolie heten. 
Indien dit gehalte 0,8% of lager is, dan mag de olijfolie "extra vergine" genoemd 
worden.!
Jaarlijks wordt een staal genomen van onze olie. !!!

Het resultaat is een zuurtegraad van 0,3%. Alle olie wordt geklasseerd 
naar de zuurtegraad, hoe lager het percentage des te beter de kwaliteit.                                                          
1. Extra zuivere (extra virgine) olijfolie: mag de zuurtegraad van 1% 
niet overschrijden, wat betekent dat de vrije vetzuren niet hoger zijn 
dan 1 gram per 100 gram.  
2. Zuivere olijfolie: mag de zuurtegraad 2% van niet overschrijden, wat 
betekent dat de vrije vetzuren niet hoger zijn dan 2 gram per 100 gram.  
3. Olijfolie: mag de zuurtegraad van 3,3 % niet overschrijden, wat 

betekent dat de vrije vetzuren niet hoger zijn dan 3,3 gram per 100 gram!
De eerste koude persing garandeert de allerlaagste zuurtegraad van 1% of minder, deze 
heeft dan ook de meeste smaak.!

Extravergine
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!
Italiaanse olijfolie 

Een 100% natuurlijk product. !
De olie komt van een honderdtal oude bomen bij ons 
Italiaanse dorpje Apricale. 
Wij bewerken de olijfgaard op traditionele wijze.  
De olie wordt niet gemengd, gefilterd of 
geraffineerd.  
Zo blijft de smaak van elke oogst uniek.  
Het is olijfolie van de laatste oogst.  
Verser  en lekkerder kan niet. 
Deze milde, lichte kwaliteitsolijfolie  
is gemaakt van taggiasca olijven uit Ligurië, 
een Italiaanse regio aan de Middellandse Zee. 
(zuurtegraad 0,3%) !

Ann & Bas   
  ann.verhelst4@telenet.be  

+32496235013 
 www.basteeken.com 

OLIO  
extravergine 
di oliva Taggiasca !
Olio d’oliva di categoria 
superiore ottenuto direttamente dalle olive  
e unicamente mediante  
prosedimenti meccanici. !!
Liguria - Italia 
Conservare in un luogo asciutto 
al riparo dalla luce e da fonti di calore 

1000ml e

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuurconstante
mailto:ann.verhelst4@telenet.be
http://www.basteeken.com
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Men kan olijven plukken tegen een minimale prijs. Men wacht soms zo lang met 
plukken tot de olijven letterlijk overrijp van de boom vallen. Deze olijven worden dan 
meestal met mechanische middelen samengeraapt en gedurende een aantal dagen op 
grote hopen gestapeld. Meestal wacht men dan tot alle olijven geplukt zijn om deze in 
één keer naar de persmolen te vervoeren. Deze olijven leveren uiteraard ook olijfolie 
op.  
Er bestaan inderdaad efficiënte manieren om meer olie uit de olijven te halen. Door het 
verwarmen van de verbrijzelde olijven kan men meer olie produceren en men kan de 
overblijvende pasta een tweede keer dit proces laten ondergaan. Maar de olijfolie 
verliest net op deze manier een aantal van de unieke componenten. Dat betekent dus 
dat iemand die een goede olijfolie wil produceren, harder 
moet werken om minder olie te produceren. Let wel, dit harde 
werk resulteert in een olie van hoge kwaliteit.!

Algehele conclusie is dat je goede olijfolie niet bij de 
supermarkt koopt. De olijfolie van de grote merken die u in de 
supermarkt vindt, is meestal een mengsel van Spaanse, 
Tunesische en Italiaanse oliën. Misschien vermeldt het etiket 
Italië, maar dat garandeert niet dat de olijfolie ook exclusief 
uit Italië komt. Italianen zelf gaan voor hun olie als ze de 
gelegenheid hebben naar de plaatselijke adresjes en 
boerderijen, of laten hun eigen olijven bottelen bij een fabriek.!
Bij olijfolie bestaan er zoals bij wijn crus met duidelijk 
verschillende kenmerken. Niet alleen herkomst en ras van de olijf bepalen de smaak 
van olijfolie, maar ook oogst- en persmethode, en zelfs het weer.!!

Verschil
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De Fles olijfolie

De olie wordt vervoerd in roestvrij stalen tonnen. 
We bieden flessen van 1 liter aan.!

De olie in olievaten van RVS              van Italië naar Antwerpen.
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!
bestellen:    !
+32 496 235 013!
ann.verhelst4@telenet.be!
!

      !

!
B&B     Ann & Bas!

Verbrande Entrepotstraat 3 !
2000 Antwerpen!

België!
+32 496 235 013!

ann.verhelst4@telenet.be!
www.basteeken.com!

!
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